
 
Program obchodów w Opolu w 2020r.  

 
Europejski Tydzień  Zrównoważonego Transportu 16 – 22 września 2020 roku 

 
Europejski Dzień bez Samochodu 22 września 2020 roku (w Opolu obchodzony 20.09.2020r.) 

 
Hasło kampanii: „Zeroemisyjna mobilność dla każdego” 

 
 

 16.09.2020 (śr.) – apel Prezydenta Miasta do mieszkańców Opola 
 
Kampania edukacyjna Straży Miejskiej w Opolu w szkołach podstawowych w zakresie 
bezpieczeństwa w komunikacji autobusowej i  poruszania się dzieci poboczami dróg.  
 

 17.09.2020r. (czw.)  
Kampania edukacyjna Straży Miejskiej w Opolu w szkołach podstawowych w zakresie 
bezpieczeństwa w komunikacji autobusowej i  poruszania się dzieci poboczami dróg.  
 

 18.09.2020r. (pt.)   
Kampania edukacyjna Straży Miejskiej w Opolu w szkołach podstawowych w zakresie 
bezpieczeństwa w komunikacji autobusowej i  poruszania się dzieci poboczami dróg.  
 
„Darmowe piątki w autobusach MZK” - mieszkańcy miasta oraz osoby przyjezdne mogą 
korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej (dla posiadaczy prawa 
jazdy kat. B, dowodu rej. samochodu osobowego z ważnym badaniem technicznym do 
okazania w trakcie podróży). 

 

 20. 09. 2020r. (nd.) – Europejski Dzień bez Samochodu  
 
I Opolski Rajd Rowerowy z Prezydentem Miasta Opola. Otwarcie nowego mostu 
rowerowego. 
 
Festyn Rodzinny z konkursami i nagrodami na terenie Parku 800-lecia godz. 11.00 – 15.00  
(m.in. miasteczko rowerowe, stanowiska edukacyjne, foodtrucki, ognisko, gry i zabawy, itd.) 

 
Darmowe korzystanie z wypożyczalni miejskich rowerów (środki pobrane z kont w aplikacji 
Geovelo Opole w dniu 20.09.2020r. będą zwrócone użytkownikom systemu na konta  
w aplikacji w dniu następnym). 
 

 22. 09. 2020r. (wt.)  
 
Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu. 
 
Godz. 10:00 - zajezdnia MZK Sp. z o.o. - panel prasowy podsumowujący projekt „Czysta 
komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz 
modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I”, oraz 
przedstawiający nowy projekt, który realizuje miasto pn.: „Elektromobilne Opole”.  
 
 

 
             Organizator: 

Urząd Miasta Opola, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole, www.opole.pl  
 
Koordynator: 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miasta Opola, Krawiecka 13, 45-018 Opole, 
tel. 77 44 61 084, osr@um.opole.pl 
 
Wszystkie wydarzenia  organizowane z zachowaniem rygoru sanitarnego. 

http://www.opole.pl/
mailto:osr@um.opole.pl

